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Onrlerwerp

Kernenergiecentrale Borssele

Hierbij deel ik u mede dat ik, in het kader van de hernieuwde toetsing
van het Elektriciteitsplan 1995-2004 aan het bepaalde in de
Elektriciteitswet 19B9 en na overleg in het kabinet, heb besloten niet
in te stemmen met de verlenging van de bedrijfsduur van de
kernenergiecentrale Borssele tot het jaar 2007. Ik geef hiermee mede
inhoud aan de, in de motie-Vos (Kamerstukken 11 1994/95, 16 226, nr.1B)
uitgesproken, wens van de Kamer. Dit betekent dat ik toewijzend heb
beschikt met betrekking tot dit onderdeel van het bezwaarschrift van
Greenpeace tegen de goedkeuring d.d. 11-07-1994 van het
Elektriciteitsplan 1995-2004 (zie bijlage) .
Bij mijn besluitvorming heb ik, gezien het naar voren gebrachte bezwaar
tegen de eerdere goedkeuring, het Elektriciteitsplan 1995-2004 van de
Sep opnieuw getoetst aan de Elektriciteitswet 19B9, te weten artikel
16, tweede lid. Op grond van dat artikel lid dien ik de goedkeuring aan
een elektriciteitsplan te onthouden indien een van drie limitatief
genoemde gevallen zich voordoet. In dit verband is alleen onderdeel b
van het tweede lid van artikel 16 aan de orde, namelijk dat goedkeuring
wordt onthouden indien het belang van een goede elektriciteitsvoorziening, mede gelet op het belang van een goede energievoorziening
in het algemeen, dit noodzakelijk maakt.
Hierbij heb ik overwogen dat de periode, waarop de gevraagde
bedrijfsduurverlenging betrekking heeft, nog betrekkelijk ver
verwijderd ligt. Ik acht het dan ook niet noodzakelijk, dat de
kernenergiecentrale Borssele in de jaren 2004-2007 een rol moet spelen
in de elektriciteitsvoorziening. Het gaat om de laatste jaren van de in
het jongste elektriciteitsplan voorziene levensduur van de
kernenergiecentrale Borssele. Beter acht ik het de centrale in 2004,
zoals oorsRronkelijk bedoeld, te sluiten en voor de voorziening in de
elektriciteitsbehoefte in de jaren daarna, vervangende opties open te
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houden. Er is nog voldoende tijd om dit in volgende
elektriciteitsplannen te concretiseren.
De door de Kamer aanvaarde motie-Vos heb ik bij deze hernieuwde
toetsing betrokken. De elektriciteitsvoorziening in Nederland moet
kunnen rekenen op voldoende politieke ondersteuning gelet op het grote
maatschappelijke belang van een goede elektriciteitsvoorziening in
Nederland. Dit geldt zeker wanneer kernenergievermogen in het geding
is. Alles afwegende, acht ik het noodzakelijk om aan het onderdeel van
het plan, dat betrekking heeft op de bedrijfsduurverlenging van de
kernenergiecentrale Borssele, mijn goedkeuring te onthouden. Op verzoek
van de Sep zal ik, gelet op artikel 19 van de Elektriciteitswet 1989,
het Elektriciteitsplan 1995-2004 goedkeuren met uitzondering van de
bedrijfsduurverlenging van de kernenergiecentrale Borssele van 2004
naar 2007.
Dit besluit heeft aanzienlijke gevolgen voor de elektriciteitssector.
In overleg daarmee en met de voor de veiligheid verantwoordelijke
overheidsdienst (de Kernfysische Dienst) is daarom allereerst nagegaan
of er in het modificatieprogramma beperkingen kunnen worden aangebracht
waardoor op de investeringskosten kan worden bespaard. Indien besparing
mogelijk zou zijn, zou het modificatieprogramma wellicht ook zonder
bedrijfsduurverlenging van de centrale rendabel zijn. Uit dit overleg
blijkt dat deze weg niet begaanbaar is. Besparingen leiden alle tot een
vermindering van het beoogde veiligheidsniveau van de centrale. Dat kan
en wil ik niet voor mijn verantwoording nemen.
Ik acht het dan ook redelijk om aan de sector een tegemoetkoming toe te
kennen in verband met het feit dat op het moment van sluiting in 2004
de kosten van het modificatieprogramma nog niet geheel afgeschreven
zijn. Ik heb besloten om tegemoet te komen in een deel van deze niet
afgeschreven kosten. In overleg met de sector is deze tegemoetkoming
bepaald op 70 miljoen gulden. Dit bedrag zal worden uitbetaald op 1
januari 2004, onder de voorwaarde dat dan de werking van de centrale
feitelijk beëindigd is. Als voorfinanciering verleen ik de Sep een
renteloze lening ter grootte van 70 miljoen gulden. Dit gebeurt ten
laste van de voorziening 'egalisatie tarieven' op de
Sep-balans.
Deze lening dient uiterlijk 1 januari 2004 geheel te worden afgelost.
In reactie hierop heeft de Sep mij medegedeeld dat het
modificatieprogramma zal worden voortgezet. De Sep zal zich onder deze
voorwaarden niet verzetten tegen het beëindigen van de bedrijfsduur in
2004.
Gelet op de belangen die hier in het geding z1Jn hecht ik er aan dat de
besluitvorming over deze kwestie thans wordt afgerond en er naar alle
belanghebbenden, waaronder de sector en het personeel van de centrale,
ook voor de toekomst maximale duidelijkheid wordt geschapen. Ik wil
daarom mijn besluit dat de bedijfsduur van de centrale wordt beëindigd
in 2004, vergezeld doen gaan van een maatregel die dit jaartal
definitief maakt. Ik wil dan ook, met de andere betrokken
bewindsliedën, de Kernenergiewetvergunning van de centrale in die zin
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w1JZ1gen, dat als beperking daarin wordt opgenomen, dat de werking van
de centralt uiterlijk op 1 januari 2004 feitelijk beëindigd dient te
zijn. Op grond van artikel 19 Kernenergiewet, zal een ambtshalve
wijziging van de vergunning worden geinitieerd.
Deze gang van zaken betekent dat zowel de verlenging van de
bedrijfsduur als het verder verkorten ervan de facto onmogelijk zal
zijn. De Sep stelde dit trouwens ook als voorwaarde voor haar
instemming met deze regeling.

w.g.
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